
فففالحقو قد أعربه المؤلف قال المؤلف : بنصبهما. كيف ؟ قال : ((  
فالحق طيب. و رفع الول و نصققب الثققاني قققال(( والحق أقول )).

 أقول. نعم. فنصبه بالفعل بعققده و نصققب الول قيققل بالفعققلوالحق))
المذكور. و قيل على المصدر أي أحق الحق.  و قيققل علققى نققزع حققرف
القسم و رفعه على أنه مبتققدأ محققذوف الخققبر أي فققالحق منققي و قيققل
فالحق قسمي و جواب القسم لمل ن إعرابات متعددة. بنصققبهما نقققول

 ل ن الفعققلالحق أقففول))الثاني نصبه بالفعل بعققده و هققو واضققح. ((
بعده لم يستكمل مفعوله و لم يجد مفعققول لققه إل الحققق الققذي سققبقه.

. علققى كققل حققالبفأقول)) الثانيققة منصققوبة ((الحق))طيب. يعنققي ((
الخلف في الولى إما منصققوبة و إمققا مرفوعققة نصققبها فيققه أوجققه قيققل

 فيكققو نالحففق أقففول)) و ((فالحق أقففول))بالفعل المققذكور أي ((
 كمققا لققو قلققت زيققدا وبأقول)) الولى و الثانيققة منصققوبة ((الحق))((

 والحففق))عمققرا ضققربت فزيققدا و عمققرا منصققوبا ن بضققربت. إذ ن ((
)). طيققب. و قيققل علققى المصققدربأقول منصوبا ن كليهما ((الحق))((

 أي فققأحق الحققق و علققى هققذا فيكققو ن مصققدر عققاملهفالحق))قال ((
محذوف تقديره فققأحق الحققق. و قيققل علققى نققزع حققرف القسققم يعنققي
فبالحق أقسم لنه إذا نزع الخافض نصب المخفققوض و لهققذا تسققمعو ن
كثيرا يقولو ن : منصوب بنزغ الخافض. طيب. هذه ةثلةثققة أوجققه و رفعققه
رفع الحق الولى على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فققالحق منققي و هققذا
ضعيف. و قيل فالحق قسمي و هذا أقل ضعفا من الول. و الذي يظهر
لي أنه ل حاجة إلى هذا هو أ ن نقول الحق مبتدأ ضمن معنى القسققم و
أجيب بقوله لمل ن جهنققم و صققار فققي جققواب القسققم كفايققة عققن خققبر
المبتدأ يعني فنقول في إعرابه : الحق مبتققدأ و ضققمن معنققى القسققم و
أجيققب بقققوله لمل ن واسققتغني بجققواب القسققم عققن خققبر المبتققدأ كمققا
يستغنى بجواب القسققم عققن جققواب الشققرط فيمققا إذا اجتمققع شققرط و

((لمل ن جهنم منك وممن تبعك منهم أي النففاسقسم. قال : 
 وحققدك أو المققراد الجنققس ؟منففك)) جهنففم لمل ن ((أجمعيففن ))

الجنس و لهذا قال المؤلف بذريته و ممن تبعك منهم أي النققاس الققذين
أقسققمت أ ن تغققويهم أجمعيققن. و لهققذا كققانت النققار دارا لصققنفين مققن
المخلوقات فقط و هما الجققن و النققس فالملكئكققة ليسققوا مققن أهلهققا و
الوحوش و الحشرات و غيرها ليسوا من أهلها. ل يدخل النار إل صنفا ن

من المخلوقات و هم الناس و الجن .



 الخطققابقل ما أسففألكم عليففه مففن أجففر  ((:  طيب يقققول ))  
 أي على ما جئتما أسألكم عليه))للرسول صلى الله عليه وسلم ((

)) من هذه زاكئدة وأجر محلها النصققب علققىمن أجربه و على تبيلغه ((
أنها مفعول ةثاني لقوله أسألكم و على مققن سققأل إ ن تعققدت بعققن فهققي
بمعنى الستفهام و إ ن تعدت بنفسها إلى مفعولين فهققي بمعنققى طلققب
العطاء فإذا قلت سألته عن كذا يعني الستفهام و إذا قلققت سققألته كققذا
فهو طلب العطاء. طيب هنا نقققول هققي طلققب العطققاء ول اسققتفهام  ؟

طيب هنا طلب العطاء و على هذا فأجر محلها النصب. 
و قوله جعل تفسير لجر يعني لست أطلب منكم أ ن تعطوني دراهققم 

أو تعطوني أرزاقا أو تزوجوني بناتكم أو تسكنوني قصوركم علققى تبليققغ
الرسالة و لكنه صلى الله عليه وسلم إنما يسأل الجققر مققن اللققه. قققال

و مففا أنففا مففن المتكلفيففن المتقففولين القففرآ ن مففن تلقففاء((
 و لكققن عققدل عققنو مففا أنففا مففن المتقففولين)) يعنققي ((نفسي))

أتي بمثلقه البشقر. المتقولين إلى المتكلفيقن ل ن الققرآ ن ل يمكقن أ ن ي
حتى لو تكلف النسا ن و بذل الجهد فإنه ل يمكن أ ن يققأتي بمثلققه و لمققا
كا ن هذا القرآ ن ل يأتي بمثله البشر صار من أتى به متكلفا لو كا ن جاء

به من عنده فهو يقول أنا ل أتقول القرآ ن ل عن يسر و ل عن كلفة. 
 فسرها بما و قد ذكرنا علمة ال نإ ن))  أي ما القرآ ن. ((إ ن هو))(( 

الققتي بمعنققى مققا أ ن تققأتي بعققدها إل إ ن هققو أي القققرآ ن إل ذكققر عظققة
للعالمين للنس و الجن العقلء دو ن الملكئكققة. نعققم هققو ذكققر للعققالمين
النس و الجن و قققوله دو ن الملكئكققة  إ ن أراد بققإخراج الملكئكققة أنهققم ل
يكلفو ن بالعمل به فقد يكققو ن مسققلما و إ ن أراد أنهققم ل يتققذكرو ن بققه و

:  كل إنها تففذكرةيتقربو ن به فهذا غير مسلم ل ن الله تعالى  قال)) 
فمن شاء ذكره في صحف مكرمففة مرفوعففة مطهففرة بأيففدي

ذكر و المراد بهم الملكئكققة. طيققب و قققوله ))سفرة كرام بررة  ((
 تقدم معنا الذكر في أول السورة و تقدم قريبا هذا ذكققر وللعالمين((

هققذا الثققالث و المعنققى أنققه ذكققر بنفسققه شققرفه و ذكققر بققالوعظ بققه
. إ ن هو إل ذكر للعالمين((يقول ))

 يا كفار مكة نبأه خبر صدقه بعد حين أي يوم القيامققة.و لتعلمن(()) 
 جعل الضمير في تعلمن عاكئد على كفار مكة بنققاءو لتعلمن((قوله ))

على أ ن الخطاب المذكور في هذه السورة لهل مكة لنها مكبة و لكن
قد ذكرنا أ ن العبرة بالعموم ل بخصوص المكا ن أو السققبب. و الخطققاب



لجميع الناس لتعلمن نبأه بعد حيققن. فققإ ن هققذا النبققأ الققذي أنبققأ اللققه بققه
بواسطة هذا القرآ ن الكريم سيعلمه الناس كلهم و ذلك ما أخبر الله به
عما يكو ن يوم القيامة. فإ ن هذا القرآ ن أخبر عما يكو ن يققوم القيامققة و
هذا سيعلمه الناس كلهم بعد حين. فيه أشياء أخبر عنها القققرآ ن مضققت
وانقضت فهذا علمها بعد حين من سبق هذه الحوادث و أدركهققا. و فيققه
حوادث ستأتي يعلمها بعد حيققن مققن يققدركها و أمققا الققذي يققدركه جميققع

 أي يققوم القيامققة وبعد حين((الناس فهو ما يكو ن يوم القيامة. قال ))
علم بمعنى عرف لماذا قال علم بمعنى عرف ؟ لنه تعققدى إلققى واحققد

 نبأه و على إذا تعدت إلى واحد فهي بمعنققى عققرف كمققالتعلمن((و ))
تقول علمت المسألة يعني عرفتها. قال و اللم قبلهققا لم قسققم مقققدر

أي و الله لتعلمن نبأه و الله أعلم. 
:.................الطالب 

: جسم لطيف.الشيخ
:.................الطالب 

: ل من مخلوقات الله.الشيخ
:.................الطالب 

:  للتشريف يعني هققذه أمرهققا عجيققب جققدا فأضققافها اللققه تعققالىالشيخ
للتشريف. كما قلنا إذا أضيف الشيء إلى الله بخصوصه فهققو لتشققريف
إ ن كققا ن للعمققوم فهققو لبيققا ن شققمول قققدرة اللققه. و أتينققا لكققم بمثققال
(( وسففخر لكففم مففا فففي السففماوات ومففا فففي الرض جميعففا

 .منه ))
:.........الساكئل 

: ........ نعققم. مققا يققراه إل الميققت فقققط. لققي عنققده ل يققروه لالشققيخ
يبصرو ن.
:............الطالب
: ..... مستكبر و متكبر نعم .الشيخ

:..........الساكئل 
: هذه لحكمة ليست رأفة بإبليس. هذا من شقاء إبليس لنه كلماالشيخ

:بقي ازداد الشر عليه ل ن عليه إةثم مققن أضققله. يقققول اللققه عققز وجققل 
ووا للفف لخ لن  ذذي للفف لل ا لثفف لم وم  لك ذت وأ ليفف لما  لل لو لة  لن لج ول للوا ا لخ ود لت و ن  لأ وم  لت وب ذس لح وم  لأ  ))
لل لقففو لي لتففي ى  لح للففوا  ذز ول لز لو لء  لرا لضفف لوال لء  لسففا وأ لب ول لم ا له وت لسفف لم وم  لكفف ذل وب لق ون  ذم
ذه للفف لر ال وصفف لن ل ن  ذإ لأل  ذه  للفف لر ال وصفف لن لتففي ى  لم له  لع لم لنوا  لم لن آ ذذي لل لوا لل  لسو لر ال



بب  )) ذري ] يعني إلى حد أ ن الرسققول و هققو أشققد النققاس214[البقرة:لق
يقينا يقول متى نصر الله يعني ستعجلو ن النصققر ل يصققبر , أل إ ن نصققر
الله قريب. و لهذا ينبغي لنا أ ن نؤمن بأنه كلما اشتدت الزمة و الكرب

: (( ولو يشففاءفهو أقرب إلى الفرج. لكن الله عز وجل يقققول ذلققك 
 اللققه قققادرالله لنتصر منهم و لكن ليبلففوا بعضففكم ببعففض  ))

على أنه في لحظة ينتصر منهققم و يهلكهققم جميعققا لكققن ليبلققوا بعضققكم
(( و كذلك نولي بعفض الظففالمين بعضففاببعض. و الناس مذنبو ن 
نبما كانوا يكسبو ن ))  فللذنوب التي أصابت تجقرأ النقاس عليهقا م

أزمنة متطاولة حصلت هذه العقوبققات يعنققي مثل لققو نظرنققا إلققى بعققض
البلد ال ن التي لها سنوات عديققدة و الققدماء تجققري فققي أسققواقها لنهققا
كانت من أزمنققة طويلققة متماديققة فققي معصققية اللققه حققتى أنققه بلغنققا أ ن
النسا ن منهم إذا انتهى مققن الخققبزة ضققرب بهققا علققى الرض و ضققربها
بقدمه و العياذ بالله و أنهم يدوسو ن البرتقال و التفاح و غيره بققأرجلهم
و يلعبو ن بها كما يلعب بالكرة وانظر ايش الذي حصققل ال ن. و سققيفعل
الله عز وجل بكل أحد يستكبر عققن عبققادته و يكفققرو ن نعمتققه ل ن اللققه
سبحانه ل يبالي بأحد. ليس بينه و بيققن أحققد محابققاة أو قرابققة أو نسققب
حتى يقول هذا حبيب و هذ أرحمه. و إذا جاءت العقوبة عمت الصققالح و
الطالح و كما مر علينا فققي الجيققش الققذي يغققزو الكعبققة حققتى إذا كققانوا
ببيداء من الرض خسف بهم جميعا. و سألت عاكئشة النققبي صققلى اللققه
عليه وسلم قالت يا رسول الله فيهم أسواقهم و فيهم كذا من أناس ما

(يخسف بهففم جميعففا ويبعثففو ن علففي ىقصدوا هذا الشيء فقققال : 
 الحاصل أ ن هذا اللي يحصل مققن اسققتبعاد الجابققة غلققط مققننياتهم )

النسا ن بل يلح و يكرر والله عز وجل قريب مجيب .
: قوله... بعض الملكئكة ...ما و صلهم هذا الخبر المر من اللهالطالب  

تعالى بالسجود لدم
: ل ل ن العلي مرتبة ما هي مكانة ل ما هو صحيح .الشيخ 

: ...الشمس و القمر...الطالب  
:...نعم صحيح هذا ما هو عقوبة لها إهانة لعابققديها. كققل مققا يعبققدالشيخ 

من دو ن الله فإنه يلقى في جهنم إهانقة لعابققديه يقققال هققذا ربققك الققذي
تعبد انظروا في النار حتى هبل و اللت و مناة كلها تكو ن في النققار مققع
أنها غير مكلفة لكن إهانة للعابققدين مثققل لققو غلبنققا علققى الكفققار و أتينققا
بركئيسهم و قلنا هذا ركئيسكم و ضربناه و وبخناه و أهناه هذا إهانققة لهققم



نعم .
))......خلفت بيدي :..قوله (( الطالب 

: هل الله ما له قوتين ؟ أقول ما له اةثنتين..... القوة تستفاد منالشيخ 
قوله خلقت لنه ل يخلق إل القادر و أما بيديه فخارجة عن حد الخلق. 

(( قل إنما أنا منذر ومففا مففن إلففه إل اللففه الواحففدقال تعالى  
 .القهار ))

في هذه الية مققن الفواكئققد أمققر النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم بققإعل ن
 )).قل إنما أنا منذررسالته لقوله : (( 

و من فواكئدها أنه ينبغي في الكلم مراعاة الحال حيث أ ن المقام هنققا 
مقام تهديد فلهذا اقتصر علققى النققذار فقققط مققع أ ن اللققه تعققالى قققال :

.((  إنا أرسلناك بالحق بشيرا و نذيرا  ))
: ((و من فواكئدها توحيد الله تعالى باللوهية و نفيها عما سواه لقوله  

.و ما من إله إل الله  ))
و من فواكئدها أ ن السماء ل تغير المسميات فإ ن هناك من يسمى إله 

ولكنه حقا ليس بإله. و يتفرع على هذه الفاكئدة أننققا لققو سققمينا الشققيء
المحرم باسم حلل فإنه ل يتغير الحكم فيه. و لهذا جاء في الحديث أنه
يشرب الخمر أناس يسمونها بغير اسمها و هذا يدل على أ ن السماء ل

تغير المسميات و الحقاكئق .
 .الواحد))و من فواكئد الية إةثبات الوحدانية لله في قوله ((

و من فواكئدها الرد على النصارى القاكئلين بأ ن الله تعالى ةثققالث ةثلةثققة. و
يتفرع على هذه الفاكئدة أيضا أ ن دينهم كذب و أعني دينهم الذي يدينو ن
به ال ن. ل ن عيسى عليه الصلة والسلم ل يمكن أ ن يأتي بآلهة متعددة

((  أأنت قلفت للنفاس اتخفذونيو لهذا يقول اللققه يققوم القيامققة : 
وأمي إلهين مففن دو ن اللففه قففال سففبحانك مففا يكففو ن لففي أ ن
أقول ما ليس لي بحق إ ن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في
نفسي ول أعلم ما فففي نفسففك إنففك أنففت علم الغيففوب مففا
قلت لهم إل ما أمرتي به أ ن اعبدوا الله ربي وربكففم وكنففت

 الية .عليهم شهيدا ما دمت فيهم  ))
و مققن فواكئققد اليققة الكريمققة إةثبققات القهققر التققام للققه عققز وجققل لقققوله

 و هذا يستلزم للمؤمن به أ ن يخاف من الله عز وجققل مققنالقهار))((
قهره و يستلزم أيضا تقوية المؤمن الواةثق بالله في قهقر أعقداكئه. لنقك
إذا وةثقت أ ن الله هو القهار و أ ن الله معك لكونك أتيت بالوصاف الققتي



تستوجب معية الله لك فققإ ن هققذا يقويققك علققى عققدوك و تعلققم أ ن هققذا
العدو ل بد أ ن يكو ن مقهورا بقهر الله عز وجل. 

(( رب السماوات و الرض و مففا بينهمففاةثققم قققال عققز وجققل :  
رب فيها إةثبات عموم ربوبية الله عز وجل لقوله ((العزيز الغفار  ))

 ل ن السققماوات و الرض و مققاالسفماوات والرض ومففا بينهمففا))
بينهما هي كل الكو ن الذي نعلم به و لعل العرش و الكرسي داخل فققي

السماوات من حيث العلو .
 والعزيز))و مققن فواكئققدها إةثبققات اسققمين مققن أسققماء اللققه و همققا ((

 وإةثبات ما تضمناه من الصفة مجتمعين و منفرديققن طيققب.الغفار))((
و هما العزة و المغفرة و كو ن العزة و المغفرة مجتمعين أقوى و أشققد

و أعظم في كمال العزة و المغفرة.
: ((  قففل هففو نبففأ عظيففم أنتففم عنففهو مقققن ةثقققم ققققال   

.من فواكئد هققذه اليققة عظققم مققا جققاء بققه الرسققول عليققهمعرضو ن  ))
: (( عمالصلة والسققلم مققن الققوحي و أنققه نبققأ عظيققم و هققذا كقققوله 

. يتساءلو ن عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفو ن  ))
و من فواكئدها أنه متى عظم هذا النبأ عظققم مققن يأخققذ بهققذا النبققأ. لنققه
أساس و منهاج و طريق. فإذا عظم ، عظم الخذ به و لهذا كانت المققة

السلمية عظيمة مرموقة مهيبة حين كانت آخذة به.
و من فواكئد هذه الية القدح فيمن أعرض عن هذا النبققأ العظيققم لقققوله

 )) يعني فكيف يليق بكم أ ن تعرضققوا عنققه مققعأنتم عنه معرضو ن(( 
أنه نبأ عظيم. 

((  ما كا ن لففي مففن علففم بففالمل العلففي ى إذةثم الله عز وجل :  
 في هذه الية نفي علم الرسول صلى الله عليققه وسققلميختصمو ن ))

(( مففابالغيب سواء كا ن مستقبل أم حاضرا لكنه غاكئب عنه ل ن قوله : 
 هو نفي علققم بمل موجققود لكنققهكا ن لي من علم بالمل العلي ى ))

غاكئب عنه فإذا كا ن ل يعلم الغاكئب عنه مع وجوده فالغاكئب عنه المنتظر
من باب أولى .

و من فواكئد الية الكريمة إةثبات المل العلى و هم الملكئكة.
و من فواكئدها بيا ن علو مرتبة الملكئكة كما أ ن مكانهم كذلك عال لنهم 

: ((  وكم من ملك في السففماواتفي السماوات كما قال تعالى 
ل تغني شفاعتهم شيئا إل من بعد أ ن يأذ ن الله لمن يشاء و

 و علو المرتبققة فيهققم اختلققف العلمققاء هققل هققي أعلققى مققنيرضي ى  ))



البشر الصالحين أم صالحوا البشر أعلى من الملكئكة و أفضققل. فمنهققم
من قال أ ن الملكئكة أفضل و منهم من قال إ ن صقالح البشقر أفضقل. و
النزاع هنا قليل الفاكئدة لننا نعلم أ ن الملكئكة لهققم خصققاكئص ل يلحقهققم
فيها البشر و للبشر خصاكئص ل يلحقهم فيها الملكئكققة. فالتفضققيل علققى
الطل ق ل يصلح ل ن هؤلء لهم ميزة و هققؤلء لهققم ميققزة. و قققال شققيخ
السلم رحمه الله : " أ ن الملكئكة أفضققل باعتبققار كمققال البدايققة لنهققم
خلقوا من نور و النور أكمل و أفضل من الطين و التراب. و أ ن البشققر
أفضل باعتبار كمال النهاية ل ن البشر يكونو ن في رحمة الله و الملكئكة
أنفسهم يدخلو ن عليهم من كل باب يهنئونهم سلم عليكم بما صبرتم "
و لكن الذي أرى أنه ينبغي أ ن يقال أ ن التفضيل ليس باعتبققار البدايققة و

النهاية ولكن باعتبار بعض الخصاكئص التي تكو ن لهؤلء دو ن هؤلء.
إذو مقققن فواكئقققد اليقققة إةثبقققات أ ن الملكئكقققة ذوو عققققول لققققوله (( 

.يختصمو ن))
و من فواكئدها إةثبات المنققاظرة و المخاصققمة بيققن الملكئكققة كمققا أيضققا 

تكو ن بين الرسل و أقوامهم و بني أتباع الرسول بعضهم مع بعض.
 فققي هققذه((  إ ن يوحي ى إلي إل أنما أنا نذير مبين  ))ةثم قال :  

إذاليققة إةثبققات الرسققالة للرسققول صققلى اللققه عليققه وسققلم لقققوله:  (( 
)) و الوحي يكققو ن للرسققول إذا كققا ن أوحققي إليققه أ ن ينققذريوحي ى إلي 

الناس و أ ن يبشر الناس و لكن الوحي أحيانققا يكققو ن باللهققام كمققا فققي
لنقققوله تعققالى  ذمفف ذذي  ذخفف لت ذ ن ا لأ ذل  وحفف لن للففي ى ال ذإ لك  ببفف لر لحففي ى  وو لأ لو    )) :

تتا  )) ليو لب ذل  لبا ذج ول :] فهذا وحي إلهام و كما في قوله تعالى 68[النحل:ا
 هذا أيضا و حي إلهام((  و أوحينا إلي ى أم موسي ى أ ن أرضعيه  ))

و ليس وحي نبوة و إرسال.
و من فواكئد الية الكريمة إةثبات أ ن رسول الله صلى الله عليه وسققلم 

نذير.
و من فواكئدها إةثبات أنه صلى الله عليه  وسلم مبين لكل مققا أنققذر بققه 

ل ن معنى مبين مظهر للحق و الوحي الذي جاء به .
و من فواكئدها أنه ل يمكن أ ن يكو ن في شريعة النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم شيء مجهول أبدا. بل كل ما جاء به فهققو بيققن لكققن الجهققل أمققر
وم نسبي قد يكو ن المجهول شقيئا معينقا لبعقض النقاس و هقو بيقن معل

لناس آخرين.
 إلى آخر اليققات. فققي(( إذا قال ربك للملكئكة ))ةثم قال تعالى :  



: ((  إذا قال ربففكهققذه اليققات إةثبققات الكلم للققه عققز وجققل لقققوله 
 و إةثبققات أ ن كلمققه بصققوت مسققموع تسققمعهللملكئكة إني خالق )).

الملكئكة في هذه القصة و إةثبات أنه بحرف.


